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Statistika
Rahvaarv: 13 139
Pindala: 860 km2
Suurim asula:
Rapla linn 5015 elanikuga
Külasid 83, alevikke 5

… Juuru kool, Vilde kool, sinu päralt on tegude rõõm.
Oled sa ikka noor, oled tarkusepäikese lõõm…

Juuru kooli laul / Arvi Vald
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Vallavalitsus
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uuru Eduard Vilde Koolis oli
28. novembril elevust ja rõõmu kui palju: ehitajad saadeti
pidulikult majast välja ja peeti maha uhke avamispidu. Juuru kool on üle saja-aastase ajaloo ja traditsioonidega piirkonnale väga oluline haridus- ja kultuurikeskus, mis kodulähedase koolina tagab piirkonna lastele võimaluse põhiharidus omandada. Seekord oli juba
kooli kolmas avamispidu: esimest korda avati kool 1915. aastal, teine suurem
pidu oli 1983. aastal, kui valmis neljakorruseline juurdeehitis. Nüüd on koolil taas
kaks korrust ning õpilased ja õpetajad saavad
lõpuks peale mitmeaastast vana hoone kitsikuses toimetamist uutesse, nüüdisaegsetesse
ja kaunitesse ruumidesse asuda.
Juuru Eduard Vilde Kooli hoone rekonstrueerimine ja sisustamine sai teoks tänu
struktuurifondi ERDF toetusele „Koolivõrgu korrastamise käigus toimuva jätkusuutlike koolide kaasajastamise“ programmist,
mida koordineeris SA Innove.
Projekti eesmärk oli luua optimeeritud
pinnakasutusega nüüdisaegne koolihoone.
Kooli juurdeehitise kolmas ja neljas korrus
lammutati, katus ja fassaad rekonstrueeriti, tehti sisetööd, vahetati uksed-aknad ning
sisustati ruumid põhikoolile vajalike inventari ja seadmetega.
Projekti kogumaksumus oli 1 836 340,22
eurot, sellest toetus 698 526,47 eurot.
Suur tänu Humana Grupp OÜ-le, kes
koostas hoone rekonstrueerimisprojekti,
MIVO Ehitus OÜ-le, kes ehitas kaunid ruumid valmis, Hansaarendus Grupp OÜ-le,
kes tegi omanikujärelevalvet ning TK-Team
Baltic AS-le, DTP Trading OÜ-le, Ketecor
OÜ-le ja Metos AS-le, kelle kaasabil hangiti
hoonesse sisustus.
Siirad tänusõnad kõikidele, kes aastatel
2015–2019 andsid hoone valmimisse oma
panuse.
Palju õnne ja rõõmu kogu kooliperele!
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28. novembri vallavolikogu istungil
Arvati Urmas Tammemäe, Kalle
Toomet ja Villu Vasar välja majanduskomisjoni koosseisust
ning kinnitati komisjoni liikmeks Taivo Roomann.
Anti luba Altamaa OÜ-le omandada Rapla vallas asuva Alta
kinnistu. Kui kinnistu kõlvikkoosseisus on üle 10 ha metsa-

maad ning Altamaa OÜ ei ole
tegelenud Eestis vähemalt kolm
viimast majandusaastat metsa majandamisega, siis võib ta
omandada üle kümne hektari
suuruse metsamaad sisaldava
kinnisasja üksnes volikogu loal.
Otsustati arvestada eelarvestrateegias ja 2019–2024. aasta eel-

arvetes ehituse kallinemise hüvitamisega SA-le Raplamaa Haigla
kogusummas 182 558 eurot.
Määrati Kaiu Muusikakooli ettevalmistusklassi õppetasu suuruseks 20 eurot kuus.
Anti vallavanemale volitused pidada Oxford Commerce OÜ-ga
läbirääkimisi OÜ Soval Teenus

laenulepinguga võetud kohustuste täitmiseks ning sõlmida
kokkulepped OÜ Soval Teenus
kohustuse ennetähtaegse tagasimakse tegemiseks mahus kuni 145 000 eurot.
Informatsiooni korras käsitleti
Rapla lennuvälja rendile andmist järgmiseks 25 aastaks.

Vallavalitsus novembris
4. novembril
Anti ehitusload:
• elamu püstitamiseks asukohaga
Mahlamäe küla, Niinemäe tee 5;
• puurkaevu rajamiseks asukohaga Mällu küla, Soosauna.
Anti kasutusload:
• mänguväljaku kasutamiseks
asukohaga Juuru alevik, Staadioni;
• mänguväljaku kasutamiseks
asukohaga Kabala küla, Kabala
kool;
• elamu kasutamiseks asukohaga Hagudi alevik, Kangru tn 10.
Muudeti ehitusprojekti, määrates Rapla linn, Viljandi mnt 90
elu- ja ärihoone osade aadressid.
Seati sundvaldus Telia Eesti AS-i
kasuks tehnorajatise ehitamiseks, omandamiseks ja majandamiseks Rapla valla omandis
olevatele Rapla linnas asuvatele kinnisasjadele 6692003 Alu
tee L1 ja 6692019 Kevade tänav.
Arutati Rapla linnas Lõuna tn ja
Edela põigu vahelise Eesti Vabariigile kuuluva haljasala kasutamist või otsustuskorras
müümist. Leiti, et esialgu jääb
maa kasutusse haljasalana.
Tunnistati nurjunuks Rapla linnas asuva Viljandi mnt 7 kinnistu enampakkumine, kuna enampakkumisel osalemise
avalduste esitamise tähtajaks,
mis oli 14. oktoober 2019, ei laekunud ühtegi avaldust.
Määrati Raikkülas asuvate katastriüksuste Toome, Kontori, Raikküla mõisatall, Raikküla mõisapark, Lepiklille, Kodunurk, Tiigi, Raikküla puurkaev
ja Sepa lähiaadressideks Raikküla mõisaallee (numbrid 1–13).
Muudeti Raikküla Vallavalitsuse
8. novembri 2017 korraldust nr
212 „Maa ostueesõigusega erastamine, hoonestusõiguse seadmine“ ja Rapla Vallavalitsuse 14. oktoobri 2019 korraldust
nr 442 „Kinnisasjaga piirneva
maa erastamine“.
Vabastati korraldatud jäätmeveost jäätmevaldajad, kes ei ela
oma kinnistul talvel või kellel
puudub ligipääs kinnistule.
Kiideti heaks toetuse saaja esitatud „Väljataguse kanalisatsiooni süsteemi rajamine“ projekti aruanne.
Arutati OÜ Soval Teenus (likvideerimisel) likvideerimise alg
bilanssi ja kasumiaruande kinnitamist.
Arutati laenu andmist OÜ-le Soval Teenus ja leiti, et osaühingu
probleemile tuleb lahendus leida muul viisil.
Menetleti volikogule esitatavat
eelnõu Rapla valla huvikoolide
õppetasu suuruse muutmiseks.

Kinnitati Alu Kooli hoolekogu
koosseis.
Kehtestati Rapla Vallavalitsuse
dokumendihaldussüsteemi põhimäärus.
Kehtestati Rapla valla jäätmevaldajate registri põhimäärus.
Kehtestati Rapla valla lemmikloomade registri põhimäärus.
Kehtestati Rapla Vallavalitsuse
personaliarvestuse registri põhi
määrus.

11. novembril
Anti projekteerimistingimused
abihoone ja hoonet teenindavate rajatiste kavandamiseks Röa
külas Marjametsa maaüksusele
ning üksikelamu ja hoonet teenindavate rajatiste kavandamiseks Kasvandu külas Viilu maaüksusele.
Muudeti Rapla Vallavalitsuse 30.
aprilli 2018 korraldust nr 194
„Projekteerimistingimuste andmine“.
Anti ehitusload:
• koolihoone lammutamiseks asukohaga Kuimetsa küla, Kooli;
• puhkemaja laiendamiseks asukohaga Kuimetsa küla, Agnese;
• siderajatise/sidekapi elektritoite
rajamiseks asukohaga Alu alevik, Kooli 10/12/6691001 Kooli
tänav;
• puurkaevu rekonstrueerimiseks
asukohaga Väljataguse küla,
Kännuotsa;
• abihoone püstitamiseks asukohaga Kuku küla, Tammiku;
• külmaveetorustiku rajamiseks
Alu alevikus, Kure 8 tarbeks.
Anda kasutusload:
• üksikelamu kasutamiseks asukohaga Hagudi alevik, Kangru 8;
• mänguväljaku kasutamiseks
asukohaga Alu alevik, Pargi
plats.
Tunnistati Raplas Viljandi mnt
7 võõrandamiseks korraldatud
kirjalik enampakkumine nurjunuks. Otsustati võtta kinnistu müügiks pakkumused kinnisvaramaakleritelt.
Määrati Hagudi külas asuva Sihi
katastriüksuse jagamisel moodustatavatele uutele katastri
üksustele lähiaadressideks Sihi
ja Sihimetsa, sihtotstarve maatulundusmaa.
Informatsiooni korras käsitleti Alu tee 38 hoonestusõiguse
seadmise teemaga seonduvat.
Kiideti heaks toetuse saajate esitatud „Väljaotsa kanalisatsiooni
rajamine“ ja „Lipstu talu kanalisatsioon“ projektide aruanded.
Muudeti spordinõukogu koosseisu: Raikküla piirkonda esindab
edaspidi nõukogus Alar Smirnov ning Kaiu piirkonda Agur
Asperk.

Informatsiooni korras käsitleti
Rapla valla sotsiaaltranspordi
korraldamist.
Vaadati üle Rapla lennuväljale
haldaja leidmiseks korraldatava konkursi tingimused.

18. novembril

misel moodustatavatele uutele
katastriüksustele lähiaadressideks Suitsutõnsu ja Suitsumetsa, sihtotstarve maatulundusmaa.
Määrati Kuimetsa külas asuvatele uutele moodustatavatele liikluspindadele ruumikujud ja kohanimed.

Anti ehitusload:
• abihoone ehitamiseks asukohaga Hagudi küla, Tagametsa;
• üksikelamu ehitamiseks asukohaga Mahlamäe küla, Niinemäe;
• puurkaevu rajamiseks asukohaga Mällu küla, Soosauna;
• laohoone ehitamiseks asukohaga Kuusiku alevik, Kuuseheki
tn 6.

25. novembril

Anti kasutusload:
• vasikalauda kasutamiseks asukohaga Karitsa küla, Noorkarja;
• lüpsikarjalauda kasutamiseks
asukohaga Karitsa küla, Noorkarja.

Anti ehitusload:
• üksikelamu ehitamiseks asukohaga Uusküla, Võsa tee 1;
• üksikelamu ehitamiseks asukohaga Kuusiku-Nõmme küla,
Uus-Nõmme.

Arutati asendiplaani kooskõlastamist tehnorajatistele. Nõustuti 0,4 kV kaabelliini paigaldamisega Hallikivi-Rapla tee L2
kinnistule. Võrguvaldajal palutakse esitada pärast tööde tegemist teostusjoonis ja sundvalduse seadmise avaldus.

Anti kasutusload:
• üksikelamu kasutamiseks asukohaga Juuru alevik, Leandra;
• üksikelamu kasutamiseks asukohaga Juula küla, Lõhmuse
tee 9.

Tunnistati nurjunuks Kodila külas Panga tn 3 maaüksusel asuva korteriomandi võõrandamiseks korraldatud avalik kirjalik
enampakkumine ning otsustati
kuulutada välja uus, alghinnaga
5500 eurot.
Otsustati võõrandada avaliku
kirjaliku enampakkumise korras Rapla vallale kuuluv elektriauto Mitsubishi I-MIEV alghinnaga 1000 eurot.
Otsustati võtta tasuta valla omandisse Rapla valla Ülejõe külas
asuvad teelõigud: Pihlasaare tee
L1 katastriüksus ja Pihlasaare
tee L3 katastriüksus.
Nõustuti Rapla linnas asuvate
Heina tn 12 ja Heina tn 12 juurdelõige katastriüksuste liitmisega ning määrati moodustatud
maaüksuse lähiaadressiks Heina tn 12 ja sihtotstarbeks elamumaa.
Määrati Mahlamäe külas Hallikivi teel asuvatele katastriüksustele lähiaadressid.

Vabastati korraldatud jäätmeveost jäätmevaldajad, kes ei ela
oma kinnistul ega kasuta seda.
Kiideti heaks toetuse saaja esitatud „Tänava Kinnistu kanalisatsiooni ja biopuhasti rajamine“
projekti aruanne.

Määrati Valtu külas asuva Katlamaja katastriüksuse jagamisel moodustatavatele uutele katastriüksustele lähiaadressideks Katlamaja ja Naerulinnu
tn 2, sihtotstarve tootmismaa.

Selle aasta lõpus kolib Rapla Vallavalitsus rahvastikutoimingud riigimajast Rapla kultuurikeskusse
endistesse Rapla Laulustuudio ruumidesse (sissepääs loomakliinikupoolsest külguksest). Kolitakse
30.–31. detsembril ja 2. jaanuaril.
Kolimise ajal, 30. detsembril kell 9–17, 31. detsembril kell 9–13 ning 2. jaanuaril kell 9–13 ja
14–18 saab rahvastikutoimingute avaldusi esitada
Rapla vallamajas.
Rapla Vallavalitsus
on 24.–26. detsembrini suletud.
31. detsembril on kodanike vastuvõtt
kell 9–13.

Tasuta sõiduõigusest
15. novembril jõustus Maanteeameti peadirektori 5. juuli 2019 käskkirja nr 1-2/19/448 muudatus,
millega anti tasuta sõidu õigus ka osalise töövõimega isikutele ja raske liikumispuudega isiku saatjale.
Muudatus puudutab Harjumaa, Läänemaa,
Lääne-Virumaa ja Raplamaa avalikke maakonnabussiliine ja avalikke kaugbussiliine.

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja
avaliku kirjaliku enampakkumise
elektriauto Mitsubishi I-MIEV, riikliku
registreerimismärgiga 589 BGN, müügiks
alghinnaga 1000 eurot.
Sõiduk on esimest korda registreeritud mais 2012,
läbisõit 67 000 km, auto on amortiseerunud.
Infot sõiduki kohta annab Hannes Milsaar,
tel 5818 8845, hannes.milsaar@rapla.ee.
Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised
ja juriidilised isikud.
Enampakkumisest osavõtjad peavad esitama
13. jaanuariks 2020 Rapla Vallavalitsusele
(Viljandi mnt 17, Rapla linn 79511):
1) enampakkumisest osavõtu avalduse koos
ostuhinnaga;
2) juriidilise isiku esindaja volikirja;
3) isikut tõendava dokumendi koopia.
Dokumendid esitada kinnises ümbrikus
märgusõnaga „Mitsubishi 589 BGN“ ja tekstiga
„Mitte avada enne 14.01.2020 kell 15.30“.
Pakkumused avatakse 14. jaanuaril 2020 kell 15.30
Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis (Viljandi mnt
17, Rapla linn; 79511).

Muudeti katastriüksuste lähiaadresse.
Vabastati korraldatud jäätmeveost jäätmevaldaja, kes aasta
ringi ei kasuta tema omandis
olevat jäätmetekkekohta.
Eraldati Järlepa Kodukultuuri
Seltsile 2019. aasta tegevustoetuseks 5325 eurot.
Anti luba sulgeda Kabala Lastead-Põhikooli lasteaiarühmad
koolituspäeva korraldamiseks
2. jaanuarist 2020 lõunast ja jätta 3. jaanuaril 2020 suletuks.
Kiideti heaks Rapla Kesklinna
Kooli ja Rapla Gümnaasiumi
vahel sõlmitava lepingu kavand,
millega antakse kooli spordirajatised ja -ruumide Rapla Gümnaasiumi kasutusse kehalise
kasvatuse tundide korraldamiseks.

Määrati Metskülas asuva Sillaotsa katastriüksuse jagamisel moodustatavatele uutele katastriüksustele lähiaadressideks Sillaotsa ja Otsa, sihtotstarve maatulundusmaa.

Nõustuti OÜ Soval Teenus (likvideerimisel) Juuru alevikus,
Järlepa ja Maidla külas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuse osutamiseks vajalike varade rendile andmisega AS-ile
Rapla Vesi. AS Rapla Vesi tagab
alates 1. jaanuarist 2020 Juuru alevikus, Järlepa ja Maidla
külas ÜVK teenuse osutamise
kuni uue vee-ettevõtja määramiseni.

Määrati Metskülas asuva Suitsutõnsu katastriüksuse jaga-

Vaadati läbi Rapla valla 2020.
aasta eelarve lisataotlused.

Muudeti Hagudi ja Uusküla külas ning Rapla linnas asuvate
katastriüksuste lähiaadresse,
mille nimes oli sees sõna „raudtee“.

Rahvastikutoimingud
kolivad
kultuurikeskusse

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku
kirjaliku enampakkumise Rapla valla
eestkostetavale isikule kuuluvale, Kodila
külas Panga tn 3 asuvale korteriomandile
(katastriüksus 69001:003:0310, pindala
3920 m², sihtotstarve elamumaa).
Kinnistu nr 2290137 koosneb 424/3434 mõttelisest
osast maast ja reaalosana eluruumist nr 7
(üldpind 42,4 m²). Alghind on 6000 eurot. Kinnistu
asub Kodila külas, kauplus, lasteaed, raamatukogu
asuvad 0,5 km raadiuses. Kinnistul asuv kaheksa
korteriga kortermaja (ehitusaasta u 1960) on ühendatud tsentraalse veevärgiga. Korter asub II korrusel. Korteris on kaks tuba, köök ja vannituba, WC.
Köögis asub puuküttega pliit, elutoad on ahjuküttega. Korter vajab renoveerimist.
Infot saab korteri kohta Hannes Milsaarelt,
tel 5818 8845, hannes.milsaar@rapla.ee. Korteriga
tutvumiseks tuleb Hannes Milsaarega aeg kokku
leppida.
Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised
ja juriidilised isikud.
Enampakkumisest osavõtjad peavad esitama
13. jaanuariks 2020 Rapla Vallavalitsusele
(Viljandi mnt 17, Rapla linn 79511):
1) enampakkumisest osavõtu avalduse koos
ostuhinnaga;
2) juriidilise isiku esindaja volikirja;
3) isikut tõendava dokumendi koopia.
Dokumendid esitada kinnises ümbrikus
märgusõnaga „Panga tn 3-7“ ja tekstiga
„Mitte avada enne 14.01.2020 kell 15.00“.
Pakkumused avatakse 14. jaanuaril 2020 kell 15
Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis
(Viljandi mnt 17, Rapla linn 79511).
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Kaasava eelarve mõtteharjutus

A

asta 2019 saab peagi
läbi ning algab uus,
loodetavasti veelgi toredam 2020. Nii nagu
eelmistel aastatel, on
ka uue aasta jaanuaris
plaan välja kuulutada kaasava eelarve ideede kogumine.
Seetõttu palume kõigil asuda koguma
mõtteid, mis oleks oluline kogukonnale ja millest elanikud Rapla vallas
puudust tunnevad.
Infot kaasava eelarve tingimuste kohta leiate valla veebilehelt
www.rapla.ee.

Kokkuvõte tänavu kaasavast
eelarvest toetatud projektidest
Välijõusaal Purkusse
Siin tuleb tunnustada idee esitajaid, et
kõik kulges, nagu oli planeeritud, ning
idee on teostatud.

Juuru E. Vilde Kooli
võimla ümberehitus
multifunktsionaalseks saaliks
Idee teostamiseks oli vaja kaasrahastust ning saab vaid rõõmu tunda, ku-

na rahastajad leiti ja idee on täielikult
ellu viidud.

kõvasti kergitasid hinda, ehk kolme
väljaku asemel saime rajada ühe.

Aktiivne Alu (igas vanuses
lastele mänguväljakute/
atraktsioonide rajamine)

Kuimetsa külaplatsi
lavaterrass ja pingid

Idee on teostatud ning Alu Pargi tänava piirkonda rajatud mänguväljak. Esitatud ideed tuli küll kohandada, kuna
esialgu soovitud mänguväljakukohad
jäid kaitsevöönditesse, kus ehitamiseks kooskõlastusi riigiametitelt ei saadud. Samuti pidime mänguväljakut rajades võtma arvesse turvanõuded, mis

Ainuke idee, mille realiseerimine on
veel pooleli: pingid on küll soetatud,
kuid lavaterrass on rajamata. Põhjuseks on, et idee esitajad soovisid võrreldes algul väljapakutud asukohaga
lavaterrassi nihutada teisele kinnistule, kus on vaja teha ettevalmistustöid. Loodetavasti saame selle lõpetada järgmisel aastal.

Kokkuvõtteks võib öelda, et selle aasta kaasava eelarve ideed on suuresti
teostatud. Kui planeerida nüüd järgmise aasta ideesid, soovitame juba
idee autoritel enne esitamist vallavalitsusega tihedamalt nõu pidada (koht,
nõuded, eelarve jms), et pärast läheks
teostus kiiremini ning ei peaks algset
plaani asuma väga palju ümber painutama.
Head mõttetööd!
Heiti Vahtra

arendusjuht

Tunnustame
Rapla valla tublimaid

N

üüd on küll aasta lõpp kohe käes ja viimane paras
aeg meenutada, mis tänavu on toimunud ja kes vääriksid tunnustamist. Pika aasta jooksul on meil
toimunud palju toredaid
sündmusi ja toimetanud väga paljud ettevõtlikud inimesed. Märkame ja täname neid, kes meie elu huvitavamaks, paremaks ja põnevamaks muutmisele on
kaasa aidanud.
Rapla Vallavolikogu on kinnitanud
Rapla valla tunnustamise korra, mille
kohaselt ootame ettepanekuid alljärgnevate tunnustuste määramiseks:

silmapaistvat tegevust valdkonnas. Auhind antakse üksikisikule, kollektiivile,
ühendusele või ettevõtjale, kelle tegevus
valla hariduselus on olnud silmapaistev.

Aasta kultuuriauhind

Auhinnaga tunnustatakse kultuurilisi
algatusi, loomingulisi saavutusi või jätkusuutlike traditsioonide hoidmist, elutööd või silmapaistvat tegevust valdkonnas. Auhind antakse üksikisikule,
kollektiivile, ühendusele või ettevõtjale, kelle tegevus kultuurielus on olnud
silmapaistev.

Tunnustus antakse laiemalt sotsiaalvaldkonnas (sotsiaaltöö, tervishoid, tervisedendus, turvalisus, vabatahtlikud,
tegelemine riskirühmadega, hingehoid
jms) tegutsejatele, kelle silmapaistev tegevus on oluliselt kaasa aidanud valla
elanike sotsiaalse elukeskkonna ja nendega seotud teenuste rikastamisele ja
täiustamisele.

Aasta majandusauhind

Aasta noorsootöö auhind

Auhind antakse Rapla vallas tegutsevale
isikule, kelle tegevus on enim mõjutanud
Rapla valla elukeskkonda (majandus
edu) ja aidanud kaasa valla positiivsele
ning tasakaalustatud arengule.

Aasta haridusauhind

Auhinnaga tunnustatakse haridusalaseid algatusi, saavutusi või jätkusuutlike traditsioonide hoidmist, elutööd või

Aasta õpilane

Aunimetus antakse üldharidus- või kutsekoolis õppivale Rapla valla noorele,
kes on jäänud silma oma õppeedukuse
ning õppetöövälise tegevusega.

Aasta spordiauhind

Auhind antakse isikule või kollektiivile,
kelle tegu on rikastanud valla spordielu
või toonud vallale tuntust.

Sotsiaalvaldkonna tunnustus

Auhind antakse isikule või kollektiivile, kelle tegu on rikastanud valla noorsootööd.
Ootame 6. jaanuariks 2020, aga
miks mitte saata juba kohe, kirjalikke motiveeritud ettepanekuid, mis sisaldavad ülevaadet kandidaadi tegevusest Rapla vallas e-posti aadressil rapla@rapla.ee või postiaadressil
Viljandi mnt 17, 79511 Rapla.

toetused
15. detsembril on projektitoetuste
taotluste esitamise tähtaeg
Rapla Vallavalitsus ootab 2020. aasta
I kvartalis kultuuri-, spordi-, noorsoo-

töö- ja sotsiaalvaldkonna tegevuste
taotlusi 15. detsembriks.

2020. aasta huvihariduse ja huvitegevuse
taotlusvoor on avatud
Rapla vallavalitsus ootab 15. detsembrini huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlusi.

Huvikooli toetus

Toetust makstakse EHIS-es registree
ritud huvikooli kulude katmiseks
(kohatasu). Taotleja on huvikoolis
õppiva noore vanem, seaduslik esindaja
või täisealine noor ise.

Huvitegevuse toetus

Toetust makstakse EHIS-es registreerimata huviringide, klubide ja stuu-

Noortevolikogu (vasakult) Karl Pärtel Aasrand, Frances Fuchs, Liis Juganson, Rasmus Arro, Raido Sukles,
Dominika Pankova, Kristin Taru, Harriet Piirmets, Ilona Saar, Juliie-Liisa Sillaste. Pildilt puudub Kristjan Volmer.
Foto: Helen Hints

Rapla noortevolikogu
sai täiendust

R

apla vallamajas valiti 26. novembril uued
liikmed Rapla valla
noortevolikogu vabadele kohtadele. Noortevolikogusse said kandideerida kõik Rapla
valla elanikud vanuses 13–26. Soovijad pidid koostama CV ja motivatsioonikirja, mille alusel kutsuti nad
valimispäeval kohale.
Kandidaate oli viis. Iga kandi-

daat sai sõna ning tutvustused olid
mitmekülgsed ja põhjalikud. Valitses positiivne õhkkond ning noored olid enesekindlad. Esindatud
olid eri piirkondade noored: Rapla,
Kaiu ja Juuru.
Valimisest võtsid osa noored ja
noortevolikogu liikmed. Hääletus
oli salajane ning iga kohalviibija sai
anda ühe hääle oma lemmiku poolt.
Kandidaat pidi noortevolikogusse
pääsemiseks koguma vähemalt ühe

hääle. Hääletuse järel koostati protokoll ning valituks kuulutati Raido
Sukles, Dominika Pankova, Kristin
Taru, Harriet Piirmets ja Liis Juganson. Uus juhtkond valitakse esimeste kuude jooksul noortevolikogu sisehääletusel.
Rapla valla noortevolikogus on
praegu 11 tegusat noort, kes aitavad
üheskoos kaasa, et valla elu paremaks muuta.
Kristin Taru

Rapla valla noortevolikogu kutsus
õpilasesindused arutelule

R

apla
kultuurikeskuses peeti 30. oktoobril Rapla valla noortevolikogu korraldatud
Rapla valla koolide
mõttetalguid. Kõigi
valla põhikoolide ja
gümnaasiumi õpilasesindusest oli
kutsutud viie- kuni kümneliikmeline esindus. Üritusel olid esindatud Rapla Vesiroosi Kool, Rapla
Kesklinna Kool, Kabala Lasteaed-

Põhikool, Juuru Eduard Vilde Kool,
Kaiu Põhikool ja Rapla Gümnaasium. Kohal oli 30 noort.
Päeva põhiteemana arutati, milliseid ühisüritusi korraldada õpilasesinduste ja noortevolikoguga koostöös. Ülejäänud teemad
puudutasid noorte arvamuse kuuldavaks tegemist, õpilasesinduste
koostööd ja kuidas kaasata noori
osaluskogudesse.
Arutelude kulgu jälgisid ka val-

lavanem Meelis Mägi ja hariduskomisjoni esimees Jane Schele
jev. Peale tunniajalist arutamist esines Kohila noortebänd 7 Reasons
Why.
Kokkuvõttes oli üritus edukas
ning noortevolikogu sai ideid, mida saaks meie koduvallas arendada. Mõttetalgute täpsem kokkuvõte on Rapla valla veebilehel.
Karl Pärtel Aasrand

noortevolikogu aseesimees

diote kulude katmiseks. Taotleb
organisatsioon, kes peab:
• pakkuma huviharidust ja -tege
vust, sealhulgas üldhariduskool, huvi
kool, rahvamaja, noortekeskus, mitte
tulundusühing;
• olema registreeritud äriregistris
ja tegutsema Rapla vallas või vallaga
külgnevas vallas;
• pakkuma sellise spetsiifikaga
huviala, mida ei pakuta või ei saa
pakkuda Rapla vallas või vallaga
külgneva valla territooriumil.

Valdkondade toetuste kriteeriumid ja taotluste näidisvormid leiad valla veebilehe
alajaotusest „Rapla vald toetab“.

Rapla valla koolide mõttetalgutel osales 30 noort.

Foto: Kadri Brecher
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Hea Rapla valla rahvas!

M

eie valla teine aasta saab kohe
läbi. Aasta, mis tõi vallale nii
nukraid hetki kui ka palju rõõmu, nagu elus ikka tavaliselt on.
Jaanuari lõpp tõi meile ootamatu ja kurva sündmuse, kui
lahkus meie vallavanem Piret,
kes Rapla valla ühtseks liitmisel kandis kõige
suuremat koormat ja pinget. Vallavanema vahetusega on aasta jooksul toimunud muutused
ka vallavalitsuse struktuuris ja personalis. Eesmärk ikka see, et Rapla valla teenus oleks kõigile, kes siin elavad, õpivad, töötavad või meid külastavad, kvaliteetsem ja arusaadavam ning kogu vallas ühtsete reeglite järgi.
Volikogu ja vallavalitsuse prioriteet on investeeringud valla elukeskkonda ja taristusse, mis
tähendab, et peame hoiduma igapäevakulutuste
kasvust. Siin põrkuvad vahel küll erinevad nägemused, aga kõik soovid ei olegi alati määratud täituma.

K

oos oleme sellel aastal saanud nii mõnegi
koha ja paiga kaunimaks ja uueks ning siin
tahan tänada kõiki meie külade, kantide ja
piirkondade inimesi, kes oma pealehakkamisega
on seda aidanud teha. Abiks projektitoetused,
valla eelarve ja piirkonna ettevõtted. Uued
või uuendatud mängu- ja virgestusalad,
külaplatsid on nii Kabalas kui ka Alus,
Raplas ja Juurus, Lipal ja Kaius, Järlepas ja Purkus, Kuimetsas ja Kodilas
ning Vahastus valmis lausa uus maja – vabatahtlikule päästekomandole.
Suur aitäh eestvedajatele!
Nii mõnigi tänav või lausa
küla sai lõpuks endale tänavavalgustuse ja tolmav tee
mustkatte. Jällegi tööd,
mis peaksid praegusi ja
tulevasi elanikke ja ettevõtjaid rõõmustama.
Veebruaris rõõmustasime Rapla kultuurikeskuse uue osa valmimise üle ja kas on
meil vallas veel inime-

Üleskutse
aastavahetuseks:
ärgem seadkem
kaaslasi ohtu!
Rapla keskväljaku lähedusse
seatakse vallarahvale valmis
imeline ilutulestik.
Et õnnetusi vältida, jäta oma raketid koju või üldse ostmata. Kuluta see aeg ja
raha hoopis oma lähedastele
või toeta mõnd heategevuslikku organisatsiooni.
Nii on kõigil hea ja turvaline.

si, kes pole uude Rapla kinosaali jõudnud, kas filmi, teatri, kontserdi või vestlusõhtule? Tammemäel särab ilus ja valge lauluväljak, mille ümbruses kasvab nüüd tänu headele vaderitele üle
saja noore tamme Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva auks.

H

aridus- ja sotsiaalteenus on ikka need teemad, mis meid kõikki puudutavad. Millised
on meie lasteaiad ja koolid, kus meie lapsed
käivad, kuidas on meie vanemate või vanavanemate jaoks korraldatud vanadusteenus. Kas siin
on Rapla vald jätkanud nii väiksemaid kui ka suuremaid investeeringuid. Nimetan siin näiteks ühinenud valla esimest suurt tööd, Juuru kooli põhjalikku renoveerimist. Meie üks suuremaid lasteaedu Päkapikk on uus seest ja väljast. Kaiu ja
Rapla hooldekodu sisemine ja välimine pilt on samuti muutunud.
Kui vaatame oma vallas järgmistele aastatele,
siis on üks märksõnu valla maakasutuse planeerimine: üldplaneering on plaan ja kava, mis on
iga omavalitsuse üks tegutsemise aluseid ja mille koostamisel ootame iga Rapla vallast hooliva
inimese panust järgmise pooleteise aasta jooksul. Tagantjärele targutades me asju ei muuda.

K

õike seda teeme ja planeerime ju oma inimestele, kes tahavad Rapla vallas elada, töötada, oma ettevõtet rajada, lapsi kasvatada ning puhata. Mina olen kindel, et Rapla vald on selleks kõigeks
hea paik.
Soovin meile kõigile ilusat advendiaega, hoidke oma lähedasi,
märgake nõrgemaid ja võtke
oma head mõtted, soovid
ja teod kaasa uude aastasse!

Parimate
soovidega
vallavanem
meelis mägi

Raplamaa
tunnustas tublimaid
27. novembril tunnustati
TaevaniMaani meistrikojas makonna
tublisid tegijaid ning kuulutati välja
Raplamaa aasta tegu.

Meie valla tegemistest
pälvisid tunnustuse:
• Juhan Laansoo /
MTÜ Laansoo motokrossi tiim
Kuimetsa vanatehnikapäeva
korraldamine, Kuimetsa karstiala
korrastamine
• Raivo Murumägi
Vahastu vabatahtliku päästekomando
töö juhtimine, komandohoone
ehituse lõpetamine ja maja avamine
• Janne Liidik
vabatahtlik tegevus puuetega
inimeste heaks
• Triinu Ülemaante
laulu- ja tantsupeo tule tulemise
teekonna korraldamine Raplamaal ja
näituse korraldamine
• Kristel Kaasiku
vabatahtlik tegevus kodutütarde ja
noorkotkaste juhendamisel
• MTÜ Lipa küla
laste mänguväljaku ja
liikluslinnaku rajamise alustamine,
lastekaitsepäeva korraldamine

• Kristiina Põhjakas,
Tuuliki Lemsalu
Rapla kultuurikeskuses heategevusliku kevadõhtu korraldamine
• MTÜ Sulgpalliklubi Valge Hani
sulgpalliõppe toomine maakonda
• Tiiu Laurimaa, Piia Põder,
Ede Talistu
Linda Rausi 110. sünniaastapäeva
tähistamine (etendus jm)
• Rait Kallaste
lauatenniselaua valmistamine
Kaiu alevikku
• Tarmo Tanvel
kettagolfiraja rajamine Kaiu alevikku

Raplamaa aasta teo aunimetus
määrati tänavu kahele teole:
• Katrin Klaebo ja Ettevõtlikud
Naised Raplamaal liikmed
I naiste ööde filmifestivali NÖFF
korraldamine
• Tanel Samuel, Leon Reitsak
Kehtna maadlusklubi
Hammerlock
Kehtna maadlusmaja ehitamine ja
avamine
Palju õnne ja suur tänu teile hoolimise,
ettevõtlikkuse ja meie elu rikastamise
eest!

Kadi võimlejad on
värsked maailmameistrid
Kadi võimelejad osalesid Tšehhis Liberecis peetud võistlustel WADF World
Dance Championship 2019.
Natali Agu ja Gertrud Vesinurm astusid üles improsoolodega
Acrobatic Slow Disco kategoorias, kus
saavutasid 2. ja 3. koha.
Gerda Saks esines soologa Contemporary Balleti kategoorias, kus 15
osaleja seas tuli 9. kohale, jäädes napilt
välja finaalist.
Gertrud Vesinurme soolo Artistic
Dance Show’ kategoorias pälvis finaalis
4. koha. Kogu võistkond

astus üles Elina Gorelašvili loodud koreograafiaga „Kiss from a rose“, millega tuldi Contemporary Balleti kategoorias 1. kohale.
Artistic Dance Show’ kategoorias
saavutati ühiselt loodud kavaga „In
your darkest dreams“ 1. koht. Kolmas
esikoht saavutati kavaga „I was here“.
Suur töö on saanud väärilise tasu.
Palju-palju õnne! Oleme uhked ja rõõmustame koos värskete maailmameistritega.

Rahulikke
jõule ja
tegusat
uut aastat!
Rapla vallavolikogu
Rapla vallavalitsus

Foto: triin vesinurm
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Raplamaa aasta
naine on Age Rebel

Foto: siim solman

Valdur on abielus armsa Kärdiga,
hiljuti tähistati hõbepulmi. Nende
peres kasvab neli toredat last, vennad Ursel ja Tuudur ning õed Noora ja Loore. Kõigis neis on midagi
isast. Neil on maal kasvanud noorte siiras meel ja ilus hing nagu isal.

Kui Valduriga vahel jutule satud,
saad kohe aru, et ta mõtleb sama
kujundirikkalt ja suuri seoseid luues
nagu nimekaim Mikita. Talle ei
meeldi peavooluga kaasa ujuda. Tõelise suure pere isana hoiab ta omi ja
näeb läbi kergekaalulisi võõraid.
Palju rõõmu ja õnnestumisi kogu
pere päevadesse!

t re
va h
lle
o: ü
Fot

Annetekoda 2019 kutsus kõiki Eestimaa elanikke, sõltumata vanusest, esitlema oma
loomingut ükskõik millisel
erialal. Registreerus ligikaudu 100 annet. Eelvoorudest valis žürii finaalesitlusele 22 säravat talenti. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia uues saali peetud finaalkontserdil
saavutas meie noor
ﬂöödimängija Kert
Vahtre teise koha.
Palju õnne!

7. novembril peeti Rapla riigimajas Raplamaa 22. tervisedenduse konverents „Tööl ja
õnnelik?“. Konverentsil keskenduti töötervisele ja tervisedendusele töökohal ning tunnustati parimaid tervise ja turvalisuse edendajaid. Rapla valla esiletõstetud tervisedendajad (vasakult) Viljo Sinikas, tervise ja
turvalisuse edendaja nominent, Tarmo
Rahuoja, Raplamaa tervisetegu, Marje
Nahkur, Sven Murula ja Anabell Kinkar, tervise- ja turvalisuse edendaja nominendid ning OÜ Saarioineni esindajad Marelle Pihlak ja Aivo Varem, Raplamaa
tervisesõbralik ja turvaline töökoht.

ägi

Valduri peres kasvab n
eli loomingulist last

Valdur tunneb
puid, loomi ja inimesi
ning näeb suuri seoseid

u s im

Valdur elab keset loodust perega
maal. Elu maal ja vahetu suhe loodusega annab talle rahu, enesekindluse ja erksuse. Niisuguse tagalaga
juhib ta Raka külas oma puukäsitööettevõtet Puupank OÜ, mille tooted on linnaturgudel kõrges hinnas,
ning on ettevõtja ja isana oma perele, sõpradele ja kogukondsetele omamoodi väärtmaailma püsimajäämise tõestuseks.

Ja peamine, nad on varakult iseseisvad ja abivalmid ning samamoodi
nagu isa, toetavad ja tunnustavad
oma kaaslasi. Isalt ehk seegi, et kõik
tegelevad mingi loomingulise alaga. Ursel on pärast lavakooli lõpetamist jõudnud Paide teatrisse, Tuudur tegutseb gümnaasiumi kõrvalt
teatri, muusika ja koorilauluga. Sama hõivatud on ka õed – muusikakool, laulustuudio, koorilaul. Riinimanda kooride suvelaagrites näitab
Valdur oma erioskusi: lapsed hindavad teda kui meisterkokka. Oma pere lapsed tunnevad isa tuge kõikjal.
Isa Valduril ja ema Kärdil võib lastega seotud kontsertide ja etenduste kalender kohati üsna tihe saada.

k ru

Valdur elab maal

Foto: katrin kruusimägi

aeg midagi uut ja põnevat ning tihtilugu tundub, et kohalik kultuurimaja ei
paku justkui midagi. Tuleb otsida kontakte, veenda esinejaid tulema, teha
huvitavaid ja mitmekesiseid üritusi. Ja rahvas on tulnud. Kõigile
leidub midagi hingelähedast.
Kultuuritöötaja on ka kohalik sädeinimene, kogukonna innustaja, teeb koostööd erinevate valdkondade inimestega. Alati ei
peagi kultuuritöötaja ise kõike suutma,
vahel on vaja kaasa aidata, et kohalikud aktiivsed inimesed tegutseda saaksid.
Kogukonna
toetajana lööb
ta kaasa kogu
oma perega
ko du koh a s
Hagudis kogukonna ettevõtmistes,
olgu need
siis jaanipäeva
kodukohvikud
või heategevuskontserdid, kus kogutakse raha laste mänguväljaku rajamiseks.
Rapla kultuurikeskus läbis hiljuti uuenduskuuri: laieneti endisesse Elioni majja,
kus asuvad nüüd Black Boxi
kinosaal, noortekeskus, laulustuudio, kohvik-restoran
jne. Lisaks kultuurikeskusele
avati suvel renoveeritud Tammemäe laululava.
Soovime Agele palju õnne,
jõudu ja ikka sära silmadesse!
o: ka
t r in

8. novembril oli meil suurepärane võimalus tervitada
vallamajas Rapla valla 2019.
aasta isa Valdur Tilka.
Rapla valla aasta isa tiitlit antakse välja esimest korda. Seni on
tunnustanud tublisid emasid, kuid
isad on tähelepanuta jäänud. Valdur
Tilk ise arvab küll, et tunnustamist
väärib kogu pere, mitte ainult isa
või ema.
Ettepaneku nimetada nelja lapse isa Valdur Tilga Rapla valla aasta isaks tegi Riinimanda kooristuudio, kelle suvelaagrites Valdur aktiivselt kaasa on löönud. Valdurit kirjeldatakse nii.

5. detsembril kogunes Rapla riigimaja
talveaias RENA klubi ehk Raplamaa
Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon aastalõpu pidulikule tunnustusüritusele.
„Eesti naised on läbi aegade
tõestanud oma võimekust, tugevad ja töökad on end kõige kiuste elus läbi murdnud.
Nad on õppinud ja arenenud päevast päeva, tundnud
suurt rõõmu siis, kui on saanud olla kellelegi kasulikud või näinud rahulolu kolleegide silmis“,
ütles RENA president Tiiu Kärner.
Juba 1995. aastast tunnustab
RENA maakonna silmapaistvamaid naisi aasta naise tiitliga.
Tänavu pälvis selle Rapla
kultuurikeskuse juhataja
Age Rebel.
Age asus kultuurikeskusse tööle 2007.
aastal. Ta on oma töökoha loomulik osa, see,
kes paneb meeskonna
toimima. Ta on alati
tagasihoidlik, toob
teisi esile, jäädes ise
tagaplaanile.
Ettevõtja peab iga
päev mõtlema, kuidas
arendada oma toodet ja
teenust nii, et püsida konkurentsis. Kultuuritöötaja
peab analüüsima ja mõtlema, kellele ja mida pakkuda. Eestlane on nõudlik ja
kriitiline, ka kultuuri suhtes. Soov on kogeda kogu

Fot

Rapla valla
aasta isa on
Valdur
Tilk

Foto: aare hindremäe

Kodanikupäeva
aumärgid
Rahvastikuminister Riina Solman andis 25. novembril toimunud pidulikul tunnustusüritusel
kuueteistkümnele silmapaistvale inimesele kätte kodanikupäeva aumärgid.
Siseministeerium tunnustab
kodanikupäeva aumärgiga vastutustundlikke ja hoolivaid inimesi, kes on näidanud ennast kodanikuna parimast küljest, seda kas
märkimisväärse panuse eest ühiskonna ellu, edendades kodanikukasvatust või vabatahtliku töö eest
enda kogukonnas.
Rapla vallast pälvisid tunnustuse ühingu Ettevõtlikud Naised
Raplamaal eestvedaja Katrin
Klaebo ja Vahastu Vabatahtliku Tuletõrjekomando juht Raivo
Murumägi.
Palju õnne ja tuhat tänu teile!
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Tule aita planeerida
Rapla valla tulevikku!

muudatused bussiliikluses
elroni rongide uue sõiduplaani tõttu on
8. detsembrist muutunud järgmiste Raplamaa
avalike bussiliinide sõiduplaanid: 1, 3, 6, 7, 7a, 9a,
10, 11, 12, 14, 14a, 15, 16, 17, 20, 20k ja 22. sõiduplaanid on www.peatus.ee. muudatuste paremaks
mõistmiseks soovitame kasutada www.peatus.ee
reisiplaneerijat, kuhu on võimalik sisestada teid
huvitava sõidu alg- ja lõpp-peatus ning kuupäev.

T

ööd alustas üldplaneeringu portaal,
kuhu on koondatud info nii Rapla
valla kui ka Kehtna valla üldplaneeringu kohta. Sedamööda, kuidas üldplaneeringute koostamine edeneb, lisandub portaali materjali. Praegu on
avatud ideekorjekaart, kuhu igaüks
saab teha valla arengut puudutavaid ettepanekuid. Milliseid kodukoha väärtusi tuleks hoida
ja kaitsta ning milliseid arengu nimel ohverdada? Mis aitaks elukeskkonda parandada? Mida
ootavad avalikult ruumilt noored või mida eeldavad eakamad? Kus on millisest teenusest vajaka? Üldplaneeringu teemadering oli arutlusel
Tre raadio 3. detsembri „Raplamaa pooltunnis“,
mida on veel võimalik järelkuulata.
Huvitav kaart portaalis on ortofotode võrdlus, mis lubab kõrvutada 2002. ja 2018. aasta aerofotosid ja uurida, kui paljukest 16 aasta
jooksul muutunud on.
Üldplaneering on valla arengu üldine raamistik. See on kohaliku omavalitsuse tasandil
koostatavatest planeeringutest kõige kangem
ning kujutab endast ühiskondlikku kokkulepet
kogukonna liikmete vahel: meie siin tahame
elada nii! Osalemine üldplaneeringu koostamisel on vastutusrikas ülesanne, kuna loodav dokument, mis tõenäoliselt igaühte viisil või teisel
puudutab, saab just täpselt nii hea, kui meie kollektiivne oskus seda võimaldab.

liin 1 Rapla raudteejaam – Rapla bussijaam ja
liin 3 Rapla raudteejaam – Rapla bussijaam – alu.
mõnel reisil on muutunud väljumisaeg algpeatusest.
liin 6 Rapla–ingliste–juuru, liin 7 Rapla–ingliste–juuru–
kaiu–kuimetsa ja liin 7a kuimetsa–kaiu–karitsa–Rapla.
muudetud on peatustevahelisi sõiduaegu, muutunud on
väljumisaeg mõnest peatusest.
liin 9a Rapla–alu–pihali–hageri–kohila.
muutunud on väljumisaeg Rapla raudteejaama peatusest
laupäeval ja pühapäeval.
üldplaneeringute portaal: http://hendrikson.ee/maps/kehtna-Rapla/.
kõige lihtsam viis lehele jõuda on Rapla valla kodulehel oleva bänneri kaudu.
Ruutkood, mis aitab nutiseadmel
leida ideekorjekaardi:
http://hendrikson.ee/
maps/kehtna-Rapla/
ideekorjerapla.html

Projekteerimistingimuste
avatud menetlused
Selle aasta detsembris on avalikus väljapanekus kaks projekteerimistingimuste
eelnõu. Avaliku väljapaneku aeg on 13.–
31.12.2019. Avalikustamise ajal on igal huvitatul võimalik esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid vallavalitsuse e-posti

aadressil rapla@rapla.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki ettepanekuid
võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul
istungil arutamiseta.

Projekteerimistingimuste eelnõud on
kogumahus välja pandud Rapla valla kodulehel http://rapla.kovtp.ee/projekteerimistingimused.
CerlY-marKo järVela

vallaarhitekt

Elektrilevi kiire internet Pirgu külas

liin 12 eidapere–lelle–Rapla. hommikune väljumine
eidaperest on tõstetud viis minutit varasemaks:
uue sõiduplaani järgi väljub buss eidaperest kell 7.05
(varem 7.10). muutunud on väljumisajad kõigist peatustest.
liin 14 Rapla–kodila–ohulepa. hommikune buss väljub
ohulepast kolm minutit hiljem, kell 6.58 (varem 6.55)
ja sõidab Rapla raudteejaamani. päevase bussi aeg on
samuti muutunud, uus aeg ohulepast kell 15 (varem
14.55). muutunud on väljumisajad kõigist peatustes.

liin 15 Rapla–alu–kodila–varbola–pajaka.
muutunud on väljumisajad peatustest peatustevaheliste
sõiduaegade muutumise tõttu.

Rapla-ääre detailplaneeringu
täpsustamine
Rapla Vallavolikogu 25. jaanuari 2007 otsusega nr 8 kehtestati
Rapla-ääre detailplaneering, millega nähti u 2,3 ha suurusel planeeringualal ette 11 krundi moodustamine ja kaheksa üksikelamu
püstitamine. Detailplaneering ei ole kogumahus ellu viidud, mistõttu kinnistuomanik on teinud ettepaneku alustada tööd etapiti. Esimeses etapis kavandatakse nelja kuni viie üksikelamu püstitamist ja nende elamute tarbeks vajaliku taristu rajamist. Seetõttu on projekteerimistingimustega vaja täpsustada puurkaevu
asukohta ning määrata ehituslikud tingimused tuletõrje veevarustusele ja tänavavalgustusele.

Konkurss Rapla lennuvälja arendamiseks koostööpartneri leidmiseks

R

liin 11 Rapla–lelle–kädva–käru. muutunud on kell 6.05
Rapla bussijaama peatusest väljuva reisi aeg, uus aeg
on kell 6.25. samuti on muutunud hommikuse bussi aeg
käru (nädalavahetusel vahastu) – Rapla suunal. uue
sõiduplaani järgi väljub buss tööpäeviti käru teelt kell
7.35 (varem 7.13) ja nädalavahetustel vahastust kell 7.49
(varem 7.45). kell 15.13 käru teelt väljuv buss ei läbi enam
Rey peatust. liinilt võeti ära reis, mis väljus kolmapäeviti
kell 13 Raplast ja kell 14 kärust. peatustevaheliste
sõiduaegade muutumise tõttu võivad olla muutunud ka
teiste väljumiste ajad.

liin 14a Rapla–alu–kodila–ohulepa.
uued väljumisajad Rapla raudteejaamast: kell 14.15
(varem 14.10) ja 19.20 (varem 19.10). Raplasse
tagasisõidul ajad: uued ajad: ohulepast kell 6.58
(varem 6.55) ja Raka peatusest kell 19.50 (varem 19.45).
muutunud on väljumisajad kõigist peatustes.

Elektrilevi alustab valguskaablil põhineva kiire interneti võrgu
rajamist. Rapla vallale on esitatud taotlus Pirgu külla u 3,2 km
maakaabli ja 4,2 km õhuliinide projekteerimiseks. Koostatud
on projekteerimistingimuste eelnõu. Projekteerimistingimustega nähakse ette tegevuse kavandamine koostöös puudutatud
kinnistute omanikega ja nende nõusolekul. Võrguettevõttel soovitatakse maaomanikega sõlmida tehnovõrgu talumiseks asjaõiguslepingud.

apla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Rapla lennuväljale haldaja leidmiseks 25 aastaks algusega
2020. aastal. Rapla vallale kuuluv lennuväli asub Iira külas Kuusiku lennuvälja
kinnistul (66902:001:0005).
Konkursiga soovitakse leida partner,
kellel on huvi hoida väikelennuvälja avalikus kasutuses, et seal saaksid ka edaspidi
toimetada hobilendurid ja lennuspordihuvilised. Kindlasti vajab lennuväli haldamisel toetavaid funktsioone, mis võiks olla lennundusega otse või kaudsemalt seotud ettevõtlus, samas võiks kuuluda siia ka

liin 10 Rapla–juuru–järlepa–kohila–hageri–pihali.
buss sõidab hommikuti pihalisse Rabivere kaudu nii
tööpäeviti kui ka nädalavahetusel. muutunud on õhtuse
väljumise aeg Rapla bussijaamast, uue sõiduplaani
järgi väljub buss kell 16.45 (varem 16.40). samuti
on muutunud hommikuse väljumise kellaaeg Rapla
bussijaamast, uus aeg on kell 5.05 (varem 4.55).

turism. Soovime, et lennuväli oleks avalik
rajatis ja avatud kõigile huvilistele. Samuti
ootame, et maa-ala saab korrektselt hooldatud ja taristu korras hoitud.
Selleks, et oleks võimalik saada ülevaade tulevase koostööpartneri kavatsustest,
kuidas lennuvälja opereeritakse ja arendatakse, ootame temalt arengu ja haldamise põhimõtete kirjeldust ning tegevuskava,
sh rahavoo ja teenuste hindade prognoosi
võimaluse korral perioodi lõpuni. Samuti
ootame lisana investeeringute kava haldamise perioodiks.
Omalt poolt on seadnud ka Rapla vald

üles teatud tingimused ja tähtajad investeerimisel, mida eespool nimetatud kavad
peaksid järgima.
Üks esimene samm, mille tulevane
koostööpartner ette peab võtma, on lennuvälja detailplaneeringu koostamine, et
oleks selge kokkulepe, millises lennuvälja
osas millega tegeletakse ja milline areng
on võimalik.
Konkursi tingimused on Rapla valla
veebilehel. Infot jagab ja küsimustele vastab arendusjuht Heiti Vahtra, tel 5340 4797.
Pakkumusi ootame 16. jaanuaril 2020
kella 17ni.

liin 16 Rapla–järvakandi. uued väljumisajad Rapla
bussijaama peatusest: kell 7 (varem 7.10) ja kell 16.05
(varem 16.10). järvakandist on muutunud hommikuse
järvakandi–kehtna–Rapla bussi väljumise aeg, uus aeg
on kell 7.40 (varem 8.05). muutunud on väljumisajad
kõigist peatustes.
liin 17 Rapla–kehtna–lellapere–kalbu–Rapla.
liin sõidab edaspidi kõigil tööpäevadel, vastja sissesõit
ainult kolmapäeviti ja reedeti. muutunud on ka
peatustevahelised sõiduajad, samuti väljumisajad
kõigist peatustes.
liin 20 Rapla–kehtna. liinil on palju muudatusi,
tasub üle vaadata kõik reisid, kuna muudetud on nii
väljumisaegu algpeatustest kui ka peatustevahelisi
sõiduaegu. Rey peatusest sõidab edaspidi ainult liini nr
20 buss (varem ka liini 11). Õhtune Rapla bussijaamast
kell 18.20 väljuv buss sõidab kalbu peatuseni ja suundub
sealt kell 19.10 tagasi Raplasse. kell 9.50 Raplast ja
10.15 kehtnast väljuv buss hakkab sõitma ka laupäeval
ja pühapäeval. liin 20k suletakse ja selle väljumised
tõstetakse liinile 20.
liin 20k Rapla–kehtna. liin suletakse. väljumised on
viidud liinile 20.
liin 22 Rapla–kaerepere. muutunud on hommikune
väljumisaeg Rapla bussijaama peatusest, uus aeg
kell 7.45 (varem 7.50) ja kumma ii peatusest kell 8.05
(varem 8.10).
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Kabalas valmisid mänguväljak ja
välijõusaal

Raplas valmis
dementsusega
hoolealustele oma õu

R

apla Hooldekeskuses
leda kevad- ja sügisvärve aias, osaavati 20. novembril pi- leda grillipidudel jaanipäeval ja kedulikult uus õu. Selle
vade saabumise puhul ning teha kekujundamisel on mõel- pikõndi. Haljastus on valitud sellidud eelkõige dement- selt, et see mõjuks hoolealustele tersusega isikutele ja raja- vistavalt, nt värvilised ilupõõsad ja
ti seetõttu, et anda hool- -puud. Suvel on puhkealadel pehmedatavatele rohkem liikumisvabadust
te patjadega mugav aiamööbel, kus
ja parandada hoolealuste elutingi- sobib lõunapausi ajal teha ka rahusmusi ja -keskkonda. Õue kujundu- tav uinak.
sel on lähtutud isikute erivajadusRapla vald taotles Sotsiaalmitest: sama tasapinnaga betoonkivi- nisteeriumilt toetust, et kohandakatenditega liikumisteed, mitme- da Rapla Hooldekeskuses ja Kaiu
sugused valguslahendused postval- hooldekodus dementsusega inimesgustitel ja istumiskohtadel. Loodud
te teenuskohti. Toetust sai taotleon puhkealad hoolealustele, teenin- da selleks, et parandada üldhooldavale personalile ja arvestatud mõ- dusteenusel olevate dementsusega
nusaid koosveetmise kohti pereliik- inimeste turvalisust, igapäevast toimete ja kogukonna rahvaga.
metulekut ja heaolu. Toetuse makKõik hooldekeskuse hoolealu- simaalne suurus taotleja kohta oli
sed saavad aasta läbi nautida värs- 100 000 eurot, millele lisandus taotket õhku ja meeleolukat tegevust:
leja omaosalus. Kaiu hooldekodustoita linde, istutada ja kasta taimi, se rajati toetuse eest piirdeaed ja
märgata tuulekellade helisid, imet- terrass.

Raplamaa haigla avab õe vastuvõtu
südamepuudulikkuse diagnoosiga
haigetele

S

üdamepuudulikkuse ravi eesmärk on haiguse ennetamine,
haigestumise vähendamine,
haigete elukvaliteedi parandamine.
Patsiente jälgib õde, kes teeb
vajalikke uuringuid ning vajaduse korral saadab patsiendi eriarsti
(südamearsti, kopsuarsti) vastuvõtule.
Õe vastuvõtule on oodatud säilinud, keskmise, samuti langenud väljutusfraktsiooniga patsiendid.
Koormustaluvuse, ravitulemuse
ja prognoosi hindamiseks läbivad
südame- või kopsuhaigusega patsiendid treeningkatse ehk kuueminutilise käimistesti, millega hinnatakse:
• submaksimaalset koormustaluvust

• funktsionaalset võimet
• haiguse progresseerumist
• haiguse raskusastet
• medikamentoosse ravi tulemuslikkust
• taastusravi tulemuslikkust
• haiguse prognoosi.
Testi teostab ja tulemusi hindab
südamepuudulikkuse kabineti õde,
kes annab patsientidele ka koduse
jälgimise soovitused ja juhised.
Raplamaa haigla südamepuudulikkuse kabineti õde on läbinud
põhjaliku koolituse koos praktikaga Ida-Tallinna keskhaiglas.
Õe vastuvõtule tulekuks on vajalik perearsti või eriarsti saatekiri.
Registreeruda saab haigla polikliiniku registratuuris või tel 484 4050.
Sealtsamast saab ka infot.

Foto: Tiia Sõber

korraldas Rapla Vallavalitsus ja valla ehitusspetsialistid. Atraktsioonid
ja trenažöörid valmistas ning paigaldas Tommy Play OÜ, pingid on Kiili Betoon OÜ toodang. Mänguväljaku paigaldamiseks ettevalmistavaid
töid teostati kohalike ettevõtjate, kogukonna ja kooli koostööna.
Mänguväljaku eelarve oli 20 000
eurot. Raha selle rajamiseks saadi

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetusena Rahandusministeeriumist.
Selline mänguväljak-välijõusaal
on kaua aega olnud kandi soovunelm
ja nüüd on ta valmis!
Täname kõiki, kes aitasid kaasa
selle väljaku valmimisele! Soovime
kõigile palju rõõmu uuest väljakust!
Anne Leht

Raikküla piirkonna koordinaator

Veneetsia arhitektuuribiennaali Eesti
ekspositsiooni autorid kutsuvad kõiki üles
saatma fotosid uutest linnasüdametest

J

ärgmisel aastal Eestit Veneetsia
17. arhitektuuribiennaalil esindava ekspositsiooni „Väärikas
kahanemine“ autorid kutsuvad
kõiki eestimaalasi üles saatma
fotosid viimastel aastatel „Eesti
Vabariik 100“ arhitektuuriprogrammi „Hea avalik ruum“ raames valminud linnaväljakutest ja -keskustest
Tõrvas, Põlvas, Valgas, Raplas, Võrus,
Kuressaares, Elvas ja Rakveres.
„Kutsume üles pildistama nimetatud linnade uuendatud keskusi ning
inimeste ja elu toimimist nendes.
Tähtis on, et foto kannaks emotsiooni, sellel oleks näha inimesi nautimas
ja kasutamas uut linnaruumi,“ ütles
ekspositsiooni üks autoritest arhitekt
Kalle Vellevoog.
Valikut fotodest kasutatakse Veneetsia 17. arhitektuuribiennaali Eesti ekspositsioonil „Väärikas kahanemine“ Veneetsias ning selle hilisemal
ringsõidul mujal Euroopas ja Eestis. Biennaal on Veneetsias avatud 23.
maist 29. novembrini 2020 ja seal
käib tavaliselt kuni 300 000 inimest.
Eelistatud on horisontaalsed fotod ning pilte saab 31. märtsini üles
laadida veebilehele avalikruum.ee/
veneetsia2020, kust leiab ka täpsema
tingimuste kirjelduse.

Foto: Katrin Kruusimägi

Fotod: Katrin Kruusimägi

N

eli kena pinki paigaldati 15. novembril Kabala
kooli esisele alale, sellega saab panna punkti ühele kauaoodatud
sündmusele. Kabala
kooli juures on nüüd
kõigi mängu- ja spordihuviliste rõõmuks valminud mänguväljak ja välijõusaal.
Väljakul leiavad mitmesugust tegevust kõik, alates kõige pisematest
kuni täiskasvanuteni välja. Siin saavad lapsed ronida, rippuda ja kiikuda,
tasakaalu harjutada ning liumäest alla lasta. Täiskasvanute trenažööridega saab treenida erinevaid lihasgruppe. Väljaku äärde paigaldatud pinkidel on mugav istuda ja väljakul toimuvat jälgida.
Kabala mänguväljak-välijõusaal
on suurepärane näide koostööst ja
koos tegemisest. Idee ja atraktsioonide valik tuli kogukonnalt. Planeerimise, projekteerimise ja asjaajamise

Veneetsia 17. arhitektuuribiennaali Eesti ekspositsioon „Väärikas kahanemine“ keskendub kahanevate linnade elukeskkonna kvaliteedi parandamisele. Autorite (Jiri Tintera, Kalle Vellevoog, Garri Raagmaa, Martin Pedanik ja Paulina Pähn) sõnul
on rahvastiku kahanemise põhjused
globaalsed, kuid tagajärjed lokaalsed.
Üks viis, kuidas selle nähtusega võidelda, on keskenduda elukvaliteedi
parandamisele ning kohatunnetuse
ja -identiteedi tugevdamisele.
Eesti ekspositsiooni sõnum on,
et kvaliteetsel linnaruumil on selles võitluses väga suur roll ning selle
heaks saavad linnad ja arhitektid väga palju ära teha. Ekspositsioonil kasutatakse näidetena programmi „Hea

avalik ruum“ käigus 2018.–2019. aastal valminud linnaväljakuid ja -keskuseid Tõrvas, Põlvas, Valgas, Raplas,
Võrus, Kuressaares, Elvas ja Rakveres. Ekspositsioon tutvustab linnaruumi arengusuundi kahanevates linnades kolmel ruumiskaalal: riik, linn ja
linnasüda.
Eesti on Veneetsia arhitektuuri
biennaalil osalenud 2000. aastast, seni üheksal korral. Eesti väljapaneku
produtsent ja rahvusvahelise kuraatorivõistluse korraldaja on Eesti Arhitektuurikeskus, kaaskorraldaja on
Eesti Arhitektide Liit ning koostööpartnerid on Kultuuriministeerium
ja Eesti Kultuurkapital.
Eesti Arhitektuurikeskus
Eesti Arhitektide Liit

Kaitseliidu Rapla malev
kutsub üles mälestusi kirja panema

J

ärgmisel aastal tähistab Kaitseliidu Rapla malev 30. tegutsemisaastat. Siinkohal tuleb tõe
huvides ära märkida, et Kaitseliit oli Raplamaal ka enne
teist maailmasõda, aga lihtsalt
Rapla malevat polnud.
Seetõttu oleme käima lükanud
Rapla maleva fotokonkursi. Täpsemalt saab selle kohta lugeda aadressil http://rapla.kaitseliit.ee/et/fotokonkurss. Ootame sinna ka teie pilte.
Järgmine suur projekt on juubeliraamatu „Rapla malev 30“ ettevalmistamine ja väljaandmine. Selleks
vajame maleva liikmetelt Kaitseliiduga seotud mälestusi ning meeldejäävate sündmuste kajastusi.
Oma kaitseliitlaseks oleku elu

jooksul tean, et igal kaitseliitlasel on
kuskil mälusopis midagi,
• millele tagasi mõeldes tuleb ikka
ja jälle kananahk ihule ja rind isamaalis-patriootilises puhangus paisub;
• millele mõeldes tuleb seoses
Kaitseliidu tegemistega silmade ette
lõbusaid seiku, mille meenudes on
raske mitte naerma puhkeda;
• või on lihtsalt mõni isikliku elu
tähtsündmus seotud Kaitseliiduga: sõprussidemete teke, elukaaslase
leidmine, kaitseliitlase truudustõotuse andmine, mõne kursuse lõpetamine jne, läbi aastate on ju juhtunud palju, mida pole võimalik unustada.
Need on väärt detailid, millest
mitte ainult kamraadidega omavahel

rääkida, vaid mida võiks ka avalikult
välja panna.
Oma mälestused saate saata vabas vormis tekstina maleva referendile Annika Tammusele (annika.tammus@kaitseliit.ee). Juhul kui kirjutamine pole just teie meelistegevus, andke endast ikkagi teada, leiame kellegi,
kes teie mälestused salvestab ja kirja
paneb. Iga mälestus on väärt jäädvustamist ja lahedamad nendest leiavad
kindlasti oma koha juubeliraamatus.
Mis muud, kui pastakas pihku või
klaviatuur ette ja mälestusi kirjutama! Tähtaeg on küll alles 29. veebruar
2020, aga mida varem pihta hakata,
seda rohkem seiku meenub.
Valjo Tooming

major, malevapealik
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erirühma
LOGOPEEDERIPEDAGOOGILE
(1,0 ametikohta)
lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja
asendamiseks.
Tööle asumise aeg 2. jaanuar 2020
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni
tõendavate dokumentide koopiad
saata aadressil kelluke@kelluke.edu.ee.
Info tel 501 8373

sadolini
spoRdihoones
l, 14. dets kl 9–16
jõululaat
p, 22. dets kl 10–14
saalihoki Raplamaa liiga
l, 28. dets kl 17
paf eesti-läti korvpalliliiga
kohtumine avis utilitas
Rapla – tallinna kalev/tlü
lahtiolekuajad
23. dets kl 9–20
24.–25. dets suletud
26. dets kl 10–20
31. dets – 1. jaan suletud
alu spordihoone on suletud
24.–26. dets ning
31. dets – 1. jaan.
uus hinnakiri
sa Rapla spordirajatised
uuendab 1. jaanuaril 2020
sadolini spordihoones ja alu
spordihoones pakutavate
teenuste hinnakirja.
kõik kliendid, kes on muudatusest mõjutatud, saavad selle
kohta ka teavituse.
kui soovite muudatuste
kohta rohkem infot, kirjutage
palun e-posti aadressil
info@sadolinspordihoone.ee.
täpsema info
leiad ka meie kodulehelt
www.sadolinspordihoone.ee.

11. jaanuaril Alu spordihoones

RAPLA SPORDIVETERANIDE
KOONDISE
TALVINE SPORDIPÄEV
JA AASTAKOOSOLEK
Kavas
12.00 paarisvõrkpall
15.30 –17.00 korvpalli vabavisked, nooleviskevõistlus
16.30 – 17.30 kombineeritud teatevõistlus
18.00 aastakoosolek, millele järgneb seltskondlik osa
Ootame rohket osavõttu!
Info telefonil 5303 1964 Ants Lindre

saalihokimeeskond.
Foto: Jaana aedla

Noorsootöö nädal RAVANK-is

S

elleaastane üle-eestiline
noorsootöö nädal kestis 18.–30.novembrini ja
kandis alapealkirja „Tervis. Minu heaolu“.
Rapla Valla Avatud
Noortekeskuse noorsootöönädal oli sündmusterohke. Osa
asju tegid noortetoad koos: noorsootöötajate inspiratsioonipäev, saalihoki, kokandusvõistlus, liikumiste-

gevusega seotud challenge’id. Kuid
tegevust jätkus ka igasse noortetuppa: esmaabipäev, helkurikõnd ja
kadrijooks, tantsimine ja pallimängud, loovustoad, vaimse tervise arutelud, tervisekrõpsude valmistamine jne.
Noorsootöö nädalaga lõppesid ka
ANK projekt „Noored KOOS köögis“,
mida toetasid Eesti Noorsootöö Keskus ning Haridus- ja Teadusministee-

rium. 29. novembril toimunud noortetubade kokandusvõistlus Piparkoogimaja oli kaheksa kuud kestnud töötubade ja väljasõitude ning noorsootöö nädala tore kokkuvõte.
Lähemalt noorsootöö nädalast ja
noorteprojektist saate lugeda Facebookist Rapla Valla Avatud Noortekeskuse seinalt.
geio rÜÜtalu

ravank-i JuhataJa

Rapla Vesiroosi Kooli õpilased
võistlesid taas Robotexil

R

apla Vesiroosi Kooli kümme õpilast võtsid osa 29.
novembril rahvusvahelisest robootikavõistlusest
Robotex, mis tänavu peeti 29. novembrist 1. detsembrini Saku suurhallis. Meie õpilased osalesid sellel suurvõistlusel kolmandat korda järjest.
Tänavu võistlesid kaks võistkonda kolmekilogrammiste Lego Sumo
võistlusel ja kaks võistkonda võtsid
osa Lego joonejärgimise võistlusest.
3 kg Lego Sumo võistlusel osalesid
Helen Forsel, Oskar Härmaste, Kert
Kast, Ragnar Pregel, Karl Jaan Rahula ja Carl-Markus Raidoja. Lego
joonejärgimise võistlusest võtsid osa
Roko Kelder, Tõnis Sillamaa, Marta
Viikmäe ja Laura-Lisandra Vonbret.
Vahel tuleb ka suurüritustel ette takistusi. Tehnilise kontrolli käigus selgus, et üks kolmekilogrammine Lego Sumo robot on alakaaluline ega saa võistlema, kui massinorm
pole täidetud. Päev varem sai robotid
üle kaalutud ja massinormid olid täidetud. Siis tuli kiiresti välja nuputada
lahendus. Siinkohal tänan Insplayd,

Rapla
vesiroosi
kooli esindus
Robotexil.
Foto:
mare toompuu

kes laenasid meile kaks EV3 mootorit, millega saime massinormi täidetud ja roboti tehnilisest kontrollist läbi. Segadust oli ka võistlustel osalemisega, sest ajagraafik ei olnud üldse selline, nagu lubatud ja võistlustel osalemise ajad ei klappinud ekraanidel olevate aegadega.
Loomulikult oli päevas väga palju positiivset. Õpilased nägid teiste
riikide õpilaste tehtud roboteid ja seda, kuidas on meil endal võimalik roboteid paremaks muuta, et järgmistel
aastatel veel paremini läheks. Lisaks

nägid õpilased hariduslikke roboteid
ja said ise üht-teist kaasa teha. Vahva
oli vaadata ka veerallit. Loomulikult
arendas sellisel võistlusel osalemine
ka koostööoskust, sest meeskonnatöö toimis väga hästi.
Lapsed jäid kogetuga väga rahule
ja nüüd teevad nad juba uusi plaane,
et järgmisel aastal taas suurvõistlusel osaleda. Seega: lõpp hea, kõik hea!
lY torn
rapla vesiroosi kooli õpetaJa Ja
haridustehnoloog ning
roBootikaringide JuhendaJa

Rapla korvpalli oma fännklubi

K

as teadsid, et meie vallas tegutseb
ametlikult Rapla Korvpalli Fan Club
MTÜ, kes elab kaasa Rapla korvpallile?
Fännklubi loodi 2015. aastal, et ühendada korvpallihuvilised. Meie peamine eesmärk on toetada omasid platsi ääres.
Iga kodumängu eel aitame sättida saali. Mängu ajal toetame kogu hingega oma
meeskonda ning välismängude eel püüame end koondada ja sõita ühiste jõududega kaasa elama. Peale mängu saame kokku,
et arutada, kuidas mäng läks. Suvel peame
koos suvepäevi.
Meil on Raplamaal toredad ettevõtted,
kes toetavad meid, pakkudes oma tooteid
ja teenuseid soodsamalt.
See adrenaliin, platsi kõrval kaasaelamine, on omaette kogemus, mida peab ise
kogema.
Kui soovid meiega ühineda, otsi meid
üles kodumängude ajal saalist või Facebookist!
Tule saali, toeta omasid ja ole kuues
meeskonnaliige platsi ääres!
maaja PuHK, rapla korvpalliFänn

Foto: siim solman

Rapla Lasteaed Kelluke
pakub tööd
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Seadmeteta programmeerimine
Rapla lasteaedades

N

ovember oli Rapla lasteaedade lastele põnev, sest nad said osaleda seadmeteta programmeerimise tundides, mis peeti ProgeTiigri õpilasürituste raames.
Käisin 4–7-aastastele lastele seadmeteta programmeerimise tunde andmas Rapla kolmes lasteaias: Päkapikus, Kellukeses ja Naksitrallides.
Kokku oli viis tegevust, mis arendavad laste loogilist mõtlemist ja tähelepanu ning mis annavad lastele
väikese ülevaate sellest, mida tähendab programmeerimine. Esimene
ülesanne oli näidatud noolte suunas
liikumine. Teine oli seotud värvidega
ning värvide järgi liigutuste tegemine. Kolmas tegevus oli seotud loo jutustamisega. Mul oli enne valmis tehtud 16 ruuduga tabel, kus olid pildid
ja nooled. Laste ülesanne oli koos jutustada üks lugu. Neljandas tegevuses
olid pildikaardid vahvatest kehaasenditest ja lapsed pidid jäljendama neid
kehaasendeid. Viimaseks ja ühtlasi
viiendaks tuli lastel kaasa teha karu
ja kassi tants.
Tagasiside Kellukese lasteaiast. Õpetajad ütlesid kokkuvõtlikult, et tehtu aitas mõista, mis kõik on
seadmeteta programmeerimine. Samalaadseid asju on ikka ja jälle rühmas tehtud, aga tore oli teada saada,
et need kannavad sellist toredat ühisnimetajat: seadmeteta programmee-

naksitrallide lasteaia muhvi rühma
mudilased jutustavad karu lugu.

Foto: mariane roomet

rimine. Kindlasti said nii õpetajad kui
ka lapsed uusi ideid ja uue vaatenurga.
Näiteks osade kaupa õppimine/õpetamine, millest lõpuks kujunes tore tervik. Kogu pooltund oli hästi läbi mõeldud ja kompaktne. Suur rõõm oli laste põnevusest ning innukusest kaasa
teha ja kaasa mõelda. (Lilit Kadarpik,
õppealajuhataja)
Tagasiside Naksitrallide lasteaiast. Naksitrallide lapsed tutvusid seadmeteta programmeerimise
võimalustega. Lapsed said teadmise,
et kui käsklust ei anta õigesti, ei saa ka
robot õigesti liikuda. Suur tänu nende
teadmiste ja mängude eest energilisele Raplamaa ProgeTiigri saadikule
Ly Tornile! Lisaks said lapsed ja õpetajad kingituseks ProgeTiigri embleemiga torusallid ja helkurid ning palju
kleepse. Lasteaed sai inspiratsiooni
edasi liikuda ja kirjutada projekte, et
hankida nüüdisaegseid õppevahendeid. (Maiu Albo, õppealajuhataja)

Tagasiside Päkapiku lasteaiast. Arendav ja nutikas hommikupoolik oli meie lastele! Mängude juhendaja sai kiiresti lastega hea kontakti ja nii oli alus meeldivaks ühistegevuseks loodud! Kuna tegevused
olid piisavalt põnevad ja mängulised,
osalesid lapsed kõiges väga aktiivselt.
Lastele meeldisid kõige enam värvidega mäng, kus värve tuli järk-järgult
juurde. See oli hea tähelepanu treenimiseks. Samuti meeldis neile karu ja kiisu tants ettenäitamisega, mis
pakkus nii mõtlemist kui ka liikumist ja lusti. Väga põnev loovharjutus oli mööda pilte liikumine ja piltidest oma jutukese koostamine. Programmeerimist on võimalik õpetada
ka ilma seadmeteta ja õpetajad said
selleks mängude kujul vajalikke vahendeid. Ja loomulikult meeldisid lastele väga kingitused: ProgeTiigri helkurid, sallid ja kleepsud. Oleme alati
huvitatud sellest, et lasteaeda tullakse kohapeale näitama-õpetama. Selline oma silmaga nägemine, oma käega
proovimine ja katsetamine koos lastega tekitab huvi ja innustab nii lapsi
kui ka õpetajaid. (Pille Volbrück, õppealajuhataja)
Lasteaedades oli väga tore tegutseda ning lapsed olid väga aktiivsed. Kokku osales seadmeteta programmeerimise tundides 166 mudilast.
Lapsed tahtsid tegutseda ning tegevus
pakkus neile põnevust ja vaheldust.
lY torn, raplamaa progetiigri saadik

Vesiroosi moeetendus

R

apla Vesiroosi Koolis (RVK) peeti 15. novembril maha üritus, mil
nimeks moeetendus. Selle aasta
teema oli fantaasia.
Esimesele kooliastmele toimus
kostüümipäev, kus vahetundides
tehti mitmesuguseid mänge ja tantse. Päev juhendasid väga tublid Anni,
Triinu ja Susanna.
Suuremad andsid õhtul meeleoluka moeetenduse fantaasiafilmide teemal. Kokku osales etteastega 16 klassi. Žürii valis teise kooliastme (4.–
6. klass) võitjaks 6.a klassi, kelle teema oli Muumioru lood, ning kolmanda kooliastme (7.–9. klass) võitjaks
9.b klassi, teemaga Tasujad. Publiku lemmikuks sai samuti 6.a. Pärast
klasside esinemisi tulid lavale tantsustuudio We Dance ja õpetajad oma
tantsukavadega. Õhtu oli fantastiline
ja pakkus emotsioone, mis veel kaua
hinge paitavad.
Selline suur üritus ei saa kuidagi toimida ilma suurepärase mees-

4.a klassi modellid, kes said oma kollektsiooni loomisel innustust kariibi meFoto: kristiin talviste
re piraatidelt.

konna ega toetajateta. Me väga täname kõiki osalejaid, vanemaid, kes aitasid kostüümidega ja olid vaatama
tulnud, žüriid, õhtujuhte, helipoisse
ja valgustüdrukuid, fotograafi ja õpetaja Evat, kes filmis, ning tantsustuudiot We Dance. Väga suure töö tegi
ära meie õpilasesindus, eriti selle ägedad juhid Frances ja Harriet!

Suur kummardus läheb ka meie
sponsoritele. Täname Mammat, Oriflame'i ja Rapla kultuurikeskust, kes
aitasid auhindadega. Au ja kuulsus
vanematele, kes täitsid kohviku hea
ja paremaga, eriline tänu Sirley Küpsetuskojale. Nii on üritust korraldada
tõeline lust ja lillepidu.
andres saHKur, rvk huviJuht

Nostalgialaks Sinililles

Foto: kadi küla

S

eptembris potsatas postkasti Rapla Laulustuudio õpetajalt
Thea Paluojalt pakkumine tulla Juuru lastele väikese kontserdiga
esinema.
6. novembri keskpäeval tulid meile külla Rapla Laulustuudio ja Raplamaa Noorte Meeskoori noored, külakostiks kaasas Entel-Tenteli laulude
50. aastapäevale pühendatud kontsert.
Kes meist ei teaks selliseid laule
nagu ,,Põdra maja“, ,,Kurg ja konn“,
,,Laul emale“ või ,,Karumõmmi unelaul“. Just nende lauludega oleme ju
meie, õpetajad, üles kasvanud. Minul isiklikult on väga tugev ja emotsionaalne side viimase lauluga, sest
„Karumõmmi unelaulu“ olen laulnud
oma lastele, lapselastele ja tööl lasteaia lastele.

Väga äge igatahes! Nautisime koos
lastega noorte esitust täiel rinnal. Üht
asja tahaksin küll öelda esinejatele ja
õpetajale: ajaliselt ehk oligi kontsert
väike, aga hingelt oli see kontsert ikka väga suur!

Suur tänu ja maani kummardus
noortele lauljatele ja nende juhendajale õpetaja Thea Paluojale selle vahva
ja nostalgilise kontserdi eest!
liie aaV-lääne

sinilille lasteaia direktor

alu kooli kaisukarude rühma lapsed helkuripõõsa juures.

Foto: laura karuoJa

Pimedamal ajal
lapsed liikuma!

I

gal õppeaastal seavad üle Eesti
koolide ja lasteaedade tervisemeeskonnad uued sihid ja eesmärgid, nii ka meie. Alu Kooli tervisemeeskond on sel õppeaastal
samuti mõelnud tervislikust tegevusest ja eesmärkidest ning ühiselt kavandanud ettevõtmisi meie
lastaialistele ja õpilastele. Kuulume
Alu Kooliga tervist edendavate koolide võrgustikku ja soovime tuua laste kooli- ja lasteaiapäeva rohkem liikumist.
Kõik 5–17-aastased lapsed ja
noored peaksid aktiivselt liikuma iga päev vähemalt 60 minutit,
see on vajalik eeldus nende tervise,
arengu ja ka õppimisvõimele. Selleks täiustame ka Alu Kooli õpilaste
päeva liikumisega.
Õppeaasta esimeses pooles on
koolilastel täienenud vahetunnid
lõbusa liikuma kutsuva tegevusega.
Näiteks sellel õppeaastal oleme taas
käima lükanud tantsuvahetunnid,
mis toimuvad iga nädal teisipäeval
ja reedel. Samuti jätkame õuevahetunde, kus lapsed saavad koolipäeva keskel majast välja värsket õhku hingama.
Oleme koos üle vaadanud füüsilise keskkonna nii õues kui ka
toas ja pöörame tähelepanu ka välisõhule kooli ümbruses. Palusime

lapsevanematel, et kui nad hommikuti lapsi lasteaeda ja kooli toovad,
seiskaksid nad auto mootori parklas, sest ainult see võimaldab säästa
meie väikese autoparkla õhku heitgaasidest ning nii saame ennetada
õnnetusi. Selleks paigaldasime kooli aiale tähelepanu suunavad sildid.
Detsembris on kahel esimesel
nädalal kavandatud üle maja vitamiininädalad, sest halli ja sombuse
ilmaga saame kõik üha vähem päikest ja tervislikku energiat on hädasti tarvis! Selleks saavad rühmad
ja klassid valida lemmiku smuutiretsepti, mida siis lasteaia- ja koolikaaslased nautida saavad, ja nii see
vitamiin meile kehasse tuleb!
Pimedal ajal soovime, et oleksime liikluses nähtud ja hoitud ning
palume kõigil õueriiete külge kinnitada helkur. Head lapsevanemad,
ka teie olete väga olulised ja soovime, et oleksite liikluses nähtavad!
Igaüks meist on oluline. Juhul kui
kellelgi veel helkur puudu, saab ta
selle helkuripõõsa küljest, mis Alu
Kooli lähistel.
Meil on väga hea meel, et saame
koostööd tehes püüda lastele paremat tervist!
Toredat ja tervislikku talveaja algust soovides
alu Kooli terVisemeesKond
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R, 13. dets kell 18 „kõhedad muinaslood“ (õudus, müsteerium)
kell 20.30 „sonja – valge luik“ (ajalooline elulooﬁlm)
p, 15. dets kell 16 „kõik, mida soovin jõuludelt“ (pereﬁlm)
kell 19 „kõhedad muinaslood“ (õudus, müsteerium)
n, 19. dets kell 18 „vanamehe ﬁlm“ (komöödia)
kell 20.30 „Rambo“ (märul, põnevik, seiklus)
R, 20. dets kell 18 „eia jõulud tondikakul“ (seiklus, kogupere)
kell 20 „star Wars: skywalkeri tõus“ (ulmemärul)
p, 22. dets kell 14 „lumepoiss everest“ (komöödia, seiklus,
animatsioon)

kell 17 „star Wars: skywalkeri tõus“ (ulmemärul)
R, 27. dets kell 14 „lumekuninganna 2: elsa ja anna
uued seiklused“ (animatsioon, komöödia, seiklus)
kell 16.30 „lumekuninganna 2: elsa ja anna
uued seiklused“ (animatsioon, komöödia, seiklus)
kell 19 „star Wars: skywalkeri tõus“ (ulmemärul)
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p, 29. dets kell 14 „lumekuninganna 2: elsa ja anna uued
seiklused“ (animatsioon, komöödia, seiklus)
kell 17 „Rubljovka võmm: uusaasta mürgel 2“
(komöödia)

Üritused
5.–17. detsember jõuluhommikud raamatukogus
(kokkuleppel lasteaedade ja koolidega)

Näitused

evi tätte juubelinäitus „40 aastat värvide maailmas“ saalis
näitus sarjast „inimesed koguvad“. „vanad jõulukaardid
piret keskra kogust“ fuajees vitriinis
näitus „Rapla vanadel fotodel“ fuajee seinal

Teavikute näitused

„varsti pühad saabuvad“ kojulaenutuses
„jõuluime põue poeb“ lasteosakonnas
„kalendrite kaleidoskoop“ lugemissaalis
viivisevaba aeg 16. detsemberist 11. jaanuarini

Raamatukogu avatud pühade ajal

19. detsembril kell 11–18
21., 23., 28. ja 31. detsembril kell 10–15
27. ja 30. detsembril kell 11–19
kui raamatukogu on kinni, saab trükiseid tagastada
raamatukogu ukse kõrval asuvasse tagastuskasti.

jumalateenistused
eelk juuRu mihkli koGuduses
kuupäev

kell

l, 14. detsember

18

laubaÕhta palvus kirikus

p, 15. detsember

11

jumalateenistus aRmulauaGa,
advendiaja 3. pühapäev,
„valmistage issanda teed“

k, 18. detsember

19

palveosadus tuhala kogudusega
Oru mõisas

l, 21. detsember

18

laubaÕhta palvus kirikus

p, 22. detsember

11

jumalateenistus aRmulauaGa,
advendiaja 4. pühapäev,
„issand on lähedal“

13
14

jumalateenistus Juuru hooldekogus
jumalateenistus Kaiu hooldekodus

t, 24. detsember

16

jÕuluÕhtu ehk jõululaupäeva kontsertpalvus, kaasa teenib Miikaeli koor

k, 25. detsember

11

kRistuse sündimispüha ehk
1. jõulupüha, leeRipüha
kaasa teenib Miikaeli koor

l, 28. detsember

18

laubaÕhta palvus kirikus

p, 29. detsember

11

jumalateenistus aRmulauaGa,
jõuluaja 1. pühapäev, „püha perekond“

l, 4. jaanuar

18

laubaÕhta palvus kirikus

p, 5. jaanuar

11

jumalateenistus aRmulauaGa,
jõuluaja 2. pühapäev, „issanda templis“

Rapla kultuuRikeskuses
13. detsembril kell 18 Rapla muusikakooli
jõulukontsert. tasuta.
15. detsembril kell 12 thea noorte lauljate jõulupidu.
tasuta.
16. detsembril kell 10 Rapla valla koduste laste
jõulupidu.
17. detsembril kell 19 kihnu virve jõulukontsert.
pilet 10–15 eurot.
18. detsembril kell 18.30 kinosaalis vestlusõhtu
„päriselt minuga“. külas on maare uus, kes räägib oma
elust peale kohutavat tuleõnnetust. pilet 10 eurot.
täpsem info pariseltminuga@gmail.com.
21. detsembril kell 19 Rapla pereklubi tantsuõhtu.
23. detsembril kell 10–14 doonoripäev.
31. detsembril kell 23 tervitame aastat 2020 Rapla
keskväljakul. laval ans supersonic. avatud kohvik.

eelk Rapla
maaRja-maGdaleena
koGuduses
pühapäeval, 15. detsembril kell 12 III advendi
armulauaga jumalateenistus, laulab Valtu
kammerkoor
kolmapäeval, 18. detsembril kell 18 jõulukontsert
Raplamaa noortekollektiividelt
neljapäeval, 19. detsembril kell 19 jõulukontsert
„Laul katab maad“ – Rein Rannap, Silvia Ilves,
Birgit Sarrap ja Ott Lepland (piletiga)
Reedel, 20. detsembril kell 10 jõulujumalateenistus
Rapla Hooldekeskuses
pühapäeval, 22. detsembril kell 12 IV advendi
sõnajumalateenistus, peab üliõpilane Kristjan Paju;
kell 18 kontsert „Jõulutähed“ – Victor Crone,
Saara Pius ja Stig Rästa (piletiga)
jõululaupäeval, 24. detsembril kell 16
jõulukontsert Rapla pasunakoorilt; kell 17
jõuluõhtu jumalateenistus, kaasa teevad MitteRiinimanda noortekoor ja Rapla pasunakoor,
korjandus Rapla kiriku kellasüsteemi
uuendamiseks
i jõulupühal, 25. detsembril kell 12 armulauaga
jumalateenistus, laulab koguduse segakoor;
kell 19 jõulukontsert – Elina Netchajeva (piletiga)
pühapäeval, 29. detsembril kell 12 aastavahetuse
armulauaga jumalateenistus; kell 19 jõulukontsert
– Liis Lemsalu ja Koit Toome (piletiga)
pühapäeval, 5. jaanuaril kell 12
kolmekuningapäeva armulauaga jumalateenistus,
laulab koguduse segakoor
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RAPLA HOOLDEKESKUSE JÕULUKALENDER
12.12 kell 10
13.12 kell 10

kõhutantsija Eve Ruul
aitavad piparkooke valmistada
Hagudi Põhikooli 4. klassi õpilased
16.12 kell 10
filmihommik „Eia jõulud Tondikakul“
17.12 kell 10.30 jõululaat ja kohvik, osta saab Rapla Hooldekeskuse
klientide käsitöötooteid ja küpsetisi
18.12 kell 10
esinevad jõulukavaga Hagudi Põhikooli
4. klassi õpilased
19.12 kell 14.00 Rapla Hooldekeskuse eakate jõulupidu
20.12 kell 10
päevakeskuses jõulujumalateenistus
Päkapikud
Vahtra tugikeskusest

Laupäeval, 28. detsembril
algusega kell 19.00
RAIKKÜLA VABAAJAKESKUSES Lipa koolimajas

LAUDADEGA
AASTALÕPUPIDU
Muusikat teeb ansambel
VINT

Info ja kohtade ettetellimine
hiljemalt 23.12 kalfanne@gmail.com või
telefonil 5361 1901
Osalustasu eelregistreerunuile 10 €
tasuda Raikküla Vabaajakeskusesse.
Peoõhtul pilet 15 €.

• Külm toit hinna sees.

Info 5620 2664
Terje Kaur

Tugigrupp sõltlastele
ANONÜÜMSED
ALKOHOOLIKUD
Kohtumispaik:
Raplas Põllu tn 6
teisipäeviti kell 18.00, ja
laupäeviti kell 15.30
Rühma oodatakse eeskätt alkoholiga hädas
olevaid inimesi, kes tunnevad, et sõltuvus
alkoholi suhtes on hakanud nende elu
mõjutama või segama.
Toibumisel kasutatakse 12-sammulist
programmi, mis on kliiniliselt tõestatud kui kõige
efektiivsem omasuguste seas. Läbides selle
programmi, saavad inimesed oma elu üle
kontrolli taastada.
Info telefonil: 5569 4824

Kuimetsa rahvamajas
7. jaanuaril kell 13.00

Pensionäride klubi
"KUIMETSA PRUUDID"
KOLMEKUNINGAPÄEVA
LÕUNA
Vajalik eelregistreerimine
4. jaanuariks
tel 5347 2669 Külliki
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Piletid müügil Piletimaailmas
ja kontserdipaikades.

• VÄLJAANDJA: rapla vallavalitsus • AADRESS: vilJandi mnt 17, rapla 79511 • TELEFON: 489 0525 • ARTIKLID: teataJa@rapla.ee • TOOTJA: as postimees grupp • LEVI: omniva
• TIRAAŽ: 6200 • KEELETOIMETAJA: sirJe toomla • KÜLJENDAJA: kaia aalmann • toimetusel on õigus lugusid toimetada Ja lühendada • rapla teataJa ilmuB iga kuu teisel reedel
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